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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 10163 Αθήνα
Πληροφορίες: Βορριά Ευσέβεια
Τηλέφωνο: 210 909 8468
Email: e.vorria@mindigital.gr
Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετάθεση της ημερομηνίας
αποσφράγισης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό,
ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (ΑΔΑΜ:
22PROC010825141), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 163751), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης
υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων
υπηρεσιών» (MIS 5114175), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί
και διαφάνεια 2014-2020» (CPV: 72310000, 30213200-7, 80531200-7), συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα
τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (396.774,19 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι ποσού τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (492.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του
άρθρου 37.
3. Τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
4. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
5. τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις».
6. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76928/09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β’ 3075).
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) κοινή Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
9. Την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
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10.
Την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
11.
Τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
12.
Τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 85 επ.
13.
Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
14.

Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

15.
Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
16.
Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».
17.
Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες
διατάξεις».
18.
Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία».
19.

Τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

20.
Τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
21.
Τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
22.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
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οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.
23.
Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις».
24.
Τον ν. 4912/2022 (ΦΕΚ A' 59/17.03.2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
25.
Τον ν. 4914/2022 (ΦΕΚ Α’ 61/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.».
26.
Την υπ’ αριθμ. 4695 (ΦΕΚ 5347/τ’Β/05.12.2020) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση
της υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/1655/10.12.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ανωτέρω Γενικής
Γραμματείας» (Β’ 4595), όπως ισχύει».
27.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 98088/30.09.2019 (ΦΕΚ 3780/Β/14.10.2019) ΚΥΑ των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (EOX) Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)».
28.
Το υπ’ αριθ. 38c από 01.08.2016 Πρωτόκολλο των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της
Νορβηγίας, Δημοκρατία της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν), με το οποίο
εγκαθιδρύεται ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2014-2021.
29.
Τον από 23.09.2016 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
ΕΟΧ 2014-2021» (“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA)
Financial Mechanism 2014-2021”), που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού βάσει του άρθρου 10.5 του Πρωτοκόλλου 38c της Συμφωνίας ΕΟΧ και επικυρώθηκε
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την ανωτέρα ημερομηνία από την επιτροπή Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA),
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).
30.
Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) περιόδου 2014-2021 που έχουν
θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την Επιτροπή Χ.Μ. ΕΟΧ (FMC), όπως ισχύουν.
31.
Το από 31.10.2017 υπογεγραμμένο Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of
Understanding) για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) μεταξύ των Δοτριών Χωρών (Βασίλειο της Νορβηγίας, Δημοκρατία
της Ισλανδίας και Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου προβλέπεται
μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση δράσεων του Προγράμματος «Good Governance, Accountable
Institutions, Transparency» από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, όπως τροποποιήθηκε την 19.3.2020 και ισχύει.
32.
Την υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-02-2020) ΚΥΑ «Καθορισμός
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των Πόρων»
(ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ), όπως ισχύει.
33.
Την ΥΑ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
αναλογικά εφαρμόζεται (άρθρο 8.10 παρ 9 της υπ’ αριθμ. 13249/04-02-2020 (ΦΕΚ 526/Β/19-022020) ΚΥΑ «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. - ΕΟΧ) περιόδου 20142021 - Κατανομή των Πόρων» (ΥΠΑΣΥΔ ΧΜ ΕΟΧ) για την εκτέλεση ενεργειών που αφορούν στο
κόστος διαχείρισης του Προγράμματος από τον Διαχειριστή του Προγράμματος και τους Φορείς
Υλοποίησης.
34.
Την από 25.09.2020 Προγραμματική Συμφωνία για τη χρηματοδότηση του
Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» (Programme – Good Governance,
Accountable Institutions, Transparency)», με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator)
την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, που υπεγράφη μεταξύ των Δοτριών χωρών αφενός και της Ελληνικής
Δημοκρατίας αφετέρου, όπως εκπροσωπείται αρμοδίως από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με τα παραρτήματα της, όπως ισχύει.
35.
Την υπ' αρ. πρωτ. 1462/2.11.2020 Δέσμευση του Νομίμου Εκπροσώπου του
Διαχειριστή Προγράμματος: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ ΤΠΕ) του
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Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
124428/7.12.2020 (Β'5355).

ότι

θα

τηρούνται

οι

όροι

της

Απόφασης

36.
Την υπ’ αριθμ. 124428/24.11.2020 (ΦΕΚ 5355/τ’Β/07.12.2020) Υπουργική Απόφαση
“Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια”
(Programme F-Good Governance, Accountable Institutions, Transparency), με Διαχειριστή
Προγράμματος (Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Εφαρμογής ΤΠΕ (ΕΥΔΕ
ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)”.
37.
Την υπ' αριθμ. 949/28.05.2021, α/α 4813, έκδοση 4/0 και κωδικό 02_ΕΟΧ_PDPs,
Πρόσκληση με τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί,
Διαφάνεια» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μέσω των Προκαθορισμένων Πράξεων της Προγραμματικής
Συμφωνίας» (ΑΔΑ: ΨΝ ΕΚ46ΜΠΥΓ-Ο60), όπως ισχύει.
38.
Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης
με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β'1822)
Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 5968/τ.Β'31.12.2018) όπως ισχύει.
39.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 1856/01.11.2021 (ΑΔΑΜ: 22REQ010506726, ΑΔΑ
ΨΖΞ546ΜΠΥΓ-Δ1Η) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός
Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων
υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5114175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση,
θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020».
40.
Την υπ’ αρ. 2138 (αρ. πρωτ. 119745/5.11.2021, ΑΔΑΜ: 22REQ010514907, ΑΔΑ:
6ΓΠΣ46ΜΤΛΡ-7ΚΔ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ
2021, στη ΣΑ763/1 του Έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5114175.
41.
Την με Μοναδικό Κωδικό ΚΗΜΔΗΣ 22DIAB000022598 Διαβούλευση της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών για το υποέργο «Υλοποίηση
Ηλεκτρονικών Υπογραφών Στο Δίκτυο των ΚΕΠ» ΑΑ 6 της Πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των
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παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδικό ΟΠΣ «5114175», η οποία διήρκησε από 20-1-2022 έως και
4-2-2022 και στα πλαίσια της οποίας δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.
42.
Το υπ’ αριθμ. ΟΠΣ 31809/18-02-2022 Δελτίο Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων
Συμβάσεων.
43.
Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 902/3.6.2022 Έγκριση του τεύχους Διακήρυξης του
υποέργου «Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών Στο Δίκτυο των ΚΕΠ» ΑΑ 6 της Πράξης
«Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδικό ΟΠΣ «5114175», με την οποία
διατυπώνεται θετική γνώμη επί του σχεδίου διακήρυξης που υπεβλήθη.
44.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23311 ΕΞ 2022 9.6.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Μιας
Στάσης της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ), προς το Τμήμα
Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΥΨηΔ, με θέμα «Διαβίβαση σχετικών εγγράφων για την
προκήρυξη του διαγωνισμού του 6ου Υποέργου EOX (Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπογραφών Στο
Δίκτυο των ΚΕΠ)».
45.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010825141) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών με την οποία
εγκρίθηκε αφενός η διενέργεια του διεθνούς, ηλεκτρονικού ανοικτού, διαγωνισμού, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ (α/α 163751), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη μεικτής σύμβασης
υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του
δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175),
(CPV: 72310000, 30213200-7, 80531200-7) και αφετέρου το τεύχος της οικείας Διακήρυξης.
46.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26869 ΕΞ 2022 23.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010821114 και ΑΔΑ:
Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ) προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), η οποία εστάλη στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 24 Ιουνίου 2022 (2022/ S 123-349982),
ενώ σε εθνικό επίπεδο έλαβε τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας στις 27 Ιουνίου 2022.
Σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα του διαγωνισμού η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών ορίστηκε για την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ., ενώ η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε για την Τετάρτη 3
Αυγούστου 2022, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με μοναδικό συστημικό αριθμό α/α 163751.
47.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31348 ΕΞ 2022 18.7.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών, υποβαλλόμενου δια της Διεύθυνσης
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Υπηρεσιών μιας Στάσης, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και την
μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του εν θέματι διαγωνισμού, καθώς επίσης και την
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών επί των τεχνικών προδιαγραφών επί του αντικειμένου
του διαγωνισμού.
48.
Τις ειδικότερες διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται
σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.». Τα ως άνω έχουν ενσωματωθεί
στους όρους της οικείας διακήρυξης και ειδικότερα στην παρ. 2.1.3 αυτής.
49.
Το γεγονός ότι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στον εν θέματι
διαγωνισμό κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αναγκαία, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των συμπληρωματικών πληροφοριών, που παρέχονται δια
της παρούσας, επί των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του διαγωνισμού, για την
προετοιμασία και την υποβολή των προσφορών τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Πρώτον, την παροχή των κάτωθι συμπληρωματικών πληροφοριών, που αφορούν στις τεχνικές
προδιαγραφές του εν θέματι διαγωνισμού, ως αναγκαίων για την προετοιμασία και την υποβολή
των προσφορών των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων:
Α) Αντικείμενο της Σύμβασης/ Εναρμόνιση της λύσης με το διεθνές πρότυπο Κανονισμού eIDAS
910/2014 (σελ. 86 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 διακήρυξης, ΑΔΑΜ:
22PROC010825141)
Διευκρινίζεται ότι για την κάλυψη της απαίτησης της οικείας διακήρυξης, αναφορικά με την
εναρμόνιση της λύσης με τον Κανονισμό eIDAS 910/2014 και ειδικότερα την προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή, ο Trust Service Provider (απαίτηση 2.14, σελ. 99) πρέπει να διαθέτει
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πιστοποιήσεις ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης από Οργανισμό Αξιολόγησης
της Συμμόρφωσης ειδικότερα για την:
α) έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής,
β) έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σφραγίδας και
γ) παροχή υπηρεσίας εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδας,
Το λογισμικό και το υλικό που θα προσφερθεί στη λύση θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι παρέχει
τη δυνατότητα δημιουργίας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσα από τεχνικά φυλλάδιά
του κατασκευαστή.
Η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να παράγει προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές/σφραγίδες
που θα ελεγχθούν με εργαλεία όπως το
https://ec.europa.eu/digital-buildingblocks/DSS/webapp-demo/validation.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο όρος «αναγνωρισμένο» ψηφιακό πιστοποιητικό που αναφέρεται στη
διακήρυξη αφορά σε «εγκεκριμένο» ψηφιακό πιστοποιητικό με βάση τους ορισμούς του
κανονισμού eIDAS. Σχετική αναφορά υπάρχει και στη παράγραφο 2.4.2.1. της διακήρυξης. Τα
παρεχόμενα εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά δύναται να είναι είτε υπογραφής ή/και
σφραγίδας ανάλογα με την προτεινόμενη λύση.
Β) Αντικείμενο της Σύμβασης/ Ψηφιακές υπογραφές στη λειτουργία των φυσικών γραφείων
των ΚΕΠ/1ο Πακέτο Εργασίας: Ενσωμάτωση και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος
υπογραφής (σελ. 86 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 διακήρυξης, ΑΔΑΜ:
22PROC010825141)
Με βάση την απαίτηση της οικείας διακήρυξης ο έλεγχος ασφάλειας και απορρήτου θα πρέπει να
εγγυηθεί την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων όπως αυτά
ενδεικτικά
αναφέρονται
στο
σύνδεσμο
https://www.dpa.gr/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/eidikeskatigories/biometrikadedomena
/epexergasia_biometrikwn_dedomenwn_biometrika.
Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κάλυψη
των ανωτέρω.
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Γ) Παράρτημα ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ Απαίτηση 2.23 «Να δοθούν οι απαραίτητες (500)
άδειες χρήσεις (Licenses) για δυο (2) έτη λειτουργίας» (σελ. 100 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27787 ΕΞ
2022 28.6.2022 διακήρυξης, ΑΔΑΜ: 22PROC010825141)
Σχετικά με την απαίτηση 2.23 θα δοθούν οι απαραίτητες (500) άδειες χρήσεις (Licenses) για δυο
(2) έτη λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών για υποστηρικτικές υπηρεσίες που
καθιστούν το σύστημα λειτουργικό όπως π.χ. υπηρεσίες χρονοσήμανσης, έκδοση ψηφιακών
πιστοποιητικών κλπ.
Δεύτερον, την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 27787 ΕΞ 2022
28.6.2022 (και λοιπά στοιχεία δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC01082514, αριθμό
Προκήρυξης στην ΕΕ 2022/ S 123-349982, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC010821114, ΑΔΑ
Προκήρυξης Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ, α/α ΕΣΗΔΗΣ 163751), για τη σύναψη μεικτής σύμβασης
υπηρεσιών και προμήθειας για το υποέργο α/α 6 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του
δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175),
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμοί και διαφάνεια 2014-2020» (CPV:
72310000, 30213200-7, 80531200-7), έως και την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
καθώς και τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν
λόγω διαγωνισμό για την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., ήτοι την επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση των συμπληρωματικών πληροφοριών, που
παρέχονται δια της παρούσας, επί των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του
διαγωνισμού, για την προετοιμασία και την υποβολή των προσφορών τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022 (και λοιπά στοιχεία
δημοσιότητας: ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC01082514, αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕ2022/ S 123349982, ΑΔΑΜ Προκήρυξης 22PROC010821114, ΑΔΑ Προκήρυξης Ρ9ΨΩ46ΜΤΛΠ-5ΩΗ, α/α
ΕΣΗΔΗΣ 163751).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως αυτές
περιγράφονται στην παρ. 2.1.3. της διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 27787 ΕΞ 2022 28.6.2022
διακήρυξης, ήτοι δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν συνεχεία
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δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr (στον ιστότοπο του διαγωνισμού με μοναδικό
συστημικό α/α 163751) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στον ιστότοπο
www.mindigital.gr.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Απλούστευσης Διαδικασιών
Λεωνίδας Χριστόπουλος

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
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